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 .أو كؼؾه بلي صؽل من إصؽال دون إذن خطي مسبق من ادمففاشتعادة ادعؾومات 

© All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored 

in a retrieval system or transmitted in any form by any means without 

prior permission written from the author. 

 

mailto:assalamah@live.com


 .سعاية وترويج إضافقل وإـاذيبمـابر افدظاية واف: األجفزة األفالمقة

  مراِحلِ  ِمن مرحؾةٌ  :األحالس  
ِ
 . ادُسؾِؿغ باِلدِ  ظذ فِؾَسقطرةِ  ادُبطَّنُ  افعؿُل  ؾِقفا يبدأُ  افُغثاء

 ما ورد به كص من ازاذ ادواؿف اداكعة من افػتن: أسباب السالمة

قوظقةِ  افرأِشامفقةِ  َبغَ  افباردةِ  احلرِب  مرحؾةِ  شؼوطُ  :االستِثامر    افعـاديِّ  افـِّظامِ  وشقادةُ  ، افَعودةِ  مرحؾةِ  وبدءُ  ، وافشُّ

دِ   . ادُوحَّ

ُظؾامُء ومدارُس افعاملِ افغريبِّ وافؼؿيِّ ادُشتِغؾون بُِعؾوِم افؼِق اإلشالميِّ وتعؾقـِل وحتؾقـِل أؾؽـاِره : االسترِشاق  

 .وإجياًبا ووطائِػه شؾًبا

ومـا  مرحؾة امتداد افدول إوروبقة افغازية ذم افـوضن افعـريب واإلشـالمي أءــاء احلـربغ افعـادقتغ :االستعامر

 (بقؽو –شايؽس )ؾقام شؿي باؿتسام ترـة افرجل ادريض وتـػقذ معاهدة  بعدمها

ظودة إمة إػ مرحؾة اخلالؾة وفو بعد حغ وافتحرر من اهلقؿـة آؿتصـادية وافسقاشـقة واإلظالمقـة  :االستؼرار

 .ادوجفة

 .مرحؾة يؼظة افشعوب ضد افعامل آشتثامري ادسقس وشؼوط افدويالت اإلؿؾقؿقة :االستـػار

ولِ  هقؿــةِ  بدءُ  :االستِفتار   ـقوظقةِ  افـدُّ  رأِشـامفقةٌ :ُؿـوَتغ إػ افعـاملِ  وصـطرُ  ، واإلشـالميِّ  افعـريبِّ  افعـادَغ ذم افشُّ

 .وصقوظقة

ةُ  اداُلحظةُ  :اإلشارات     .افزمانِ  ُمستؼبلِ  ذم ُوؿوِظفا ظن (ص)افـبيُّ  أخزَ  افتي ادُِفؿَّ

أي افعالمات افتي كص ظؾقفا حديث رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم ومـفـا افعالمـات افؽـزى : األرشاط

 .وافصغرى مما خيص افتغر افؽوين وافؽوارث وادوظودات ادستؼبؾقةوافوشطى 

عاِدهلام ِن وم   . وإخالِق  (ص)كبقِّه  وُشـةُ  اهللَِّ ـِتاُب  :األصالا

 . افساظةِ  بِعالماِت  وافِعؾمُ  ، واإلحسانُ  ، واإليامنُ  ، اإلشالمُ  : إربعةِ  افدياكةِ  أصوُل  :األصول  الـصقة  

 . افرظايا َبغَ  وآجتاِمظي افػؽريِّ  افتواُزنِ  ُشـَّةَ  يؼقؿون افَِّذين :االعتِدال  الواعي

 ـثرة افؽذب واخلداع وافتضؾقل : األغالط

 أو آِل افبقِت : اإلفراط  الشديد  ادؿؼوت  
ِ
 .ذم ُحبِّ إوفقاء

ؾوؿفـا مـن أشـاضغ افدول آشتعامرية ادتآمرة وافؼــات آؿتصـادية افؼابضـة واداكحـة ومـا : ؾة الؼصعةأكا 

 .آؿتصاد وافسقاشة افدوفقة 



ـَّة  اصطالح أصويل حلديث جزيل ظؾقه افسالم: أم السُّ

ٍ  أمرٍ  حصوُل  وهي ، اةأمر مجعُ  :اتاألمار  . (ص)ادُصطػى  أحاديِث  ذم إَفقه اإلصارةِ  شبَؼِت  ُمعغَّ

لُّ  :أمة  اإلجابةِ  َّٓ  إفهَ  ٓ : ؿاَل  َمن ـُ دٌ  ، اهللَُّ إ  . اهللَِّ رشوُل  حُمؿَّ

لُّ  :أمة  الدعوةِ    . إُممِ  ِمن هبا وظؾِمَ  اإلشالمِ  مرحؾةَ  أدركَ  َمن ـُ

تافا لِّ  ظذ ُيطَؾُق  اشمٌ  إمةُ  :أن تؾِدا األمة  ربَّ ةُ "و ، امرأةٍ  ـُ بَّ  . ؿراِرها ومافِؽةُ  شقدُُتا هي "افرَّ

 اإلضاؾة ادصـعة من أهل افبطافة وافتسققس: اكتحال ادبطؾني

   ( ڀ ڀ ڀ )دمسقده مبدأ : أكوية الشقطان

يِّ  افعؼالكقةِ  مـفُج  :األكوية  الوضعقة    . افوضعيِّ  ادادِّ

  . بُِؼوضِه افداظي افِػؼهِ  شـدِ  تسؾسُل  :االهتِداء  

 افضعف وافتدرج ذم آكحسارهو وإؾول  ،وافسس ادتعؿدهاخلؿول : أهل اخلؿول واألفول

 أو ظودة إػ مـفج احلق بسبب وآخر 

 فِؾخر وافتليقدَ  افـُّكةَ  اهللَُّ ؾِقفا جُيري وهي ما ورد افـص هبا من افتـػسات ادرحؾقة افتي: مجع بشارة :البشارات

 أي افتػسر ادادي فؾحقاة ظذ افسـة افؽػار وادؾحدين : التاريخ األكوي الوضعي

 وافتعؾقل افـػساين افؼائم ظذ افػفم افذايت ، افتػسر افعؼالين: تلويل اجلاهؾني

ـِة  :التبديع    .إفصاُق ُُتؿِة افبدظِة ادُِضؾَِّة ظذ َمن فه وجٌه ذظيٌّ ِمَن افسُّ

 أي ابتعاث أصول افسبقة إخالؿقة فؾطالب من جديد : جتديد وسائل التزكقة

 ادعرؾة افؼرآكقة فؾطالب من جديدأي ابتعاث أصول : جتديد وسائل التعؾقم

 .وهو اإلءارة ادػضقة إػ افكاع وجماهلا افؼؾم وافػم . فِؾتػِرؿةِ  وآختاِلُف  ، اخِلالِف  تسقُس  :التحريش  

 زيادات ادػرضغ اجلاؾغ : حتريف الغالني

 ُتاؾت افدول افؽزى وحؾػاءها ظذ ادوارد وافثروات : التداعي

 بعة افؼائؿة ظذ شالمة افتؾؼي وادراجعةادتا: التدققق الواعي

 افسبقة تدريب ادريدين ظذ أظامل افطاظات ، افتزـقة محل ادريدين ظذ شؿو إخالق: تربقة وتزكقة

ِل ادريضِ   .خريطُة افعاملِ اإلشالميِّ ذم أياِم ضعِف اخِلالؾِة افُعثامكقةِ  :تِركة  الرج 

ل  الرشعيُّ   . افتؾؼي وُحسنِ  بِاإلجازةِ  اهللَِّ إػ وافدظوةِ  افِعؾمِ  اكتِؼاُل  هو :التسؾس 

ِك ادُخِرِج ظِن ادِؾِة بِادُسؾِِم ، وتـزيُل أياِت افتي ُأكِزَفت ذم ادُؼـغ ظذ ادُسؾِؿغ :الترشيك    . إفصاُق ُُتؿِة افؼِّ



 مشتق من اإلضاظة ادتعؿدة ـثؿرة من ءؿرات افتوشقد ادسقس  :تضققع األماكة

  ادعادفة ادؼوظة بغ إضداد: التوازن اإلجتامعي

 دظم ادخافف ووضعه ذم مؽان افؼرار بدياًل ظن صاحب احلق : التوسقد

 . افديـقةِ  فِؾؿؼوظقَّةِ  ادُخافِِف  إجـبيِّ  افِػؽرِ  مادةُ  :الثؼافة  الغازية  

لة   لِ  بِرؽبتِفم ادُسؾِؿغ ُظؼولِ  ظذ افداِخلِ  إجـبيِّ  وافِعؾمِ  افِػؽرِ  خؾقطُ  :الثؼافة  اد تحوِّ  . مػاهقِؿفم وحتوُّ

 (وٓ يزال ظبدي يتؼرب إيلَّ ) ادشار إفقفا بحديث : ثؿرات األعامل

 حصقؾة ما ـتبه ادمفػون وافباحثون وافعؾامء ادذهبقون : العؾؿقة ادؽتوبة الثؿرات

 افكاع بغ ادصؾغما يبـي صمون احلقاة وحدها وما يبث : ثؿرات عؾم ادتغريات

 . افؼظقةُ  وافِعالؿاُت  افدينُ  ظَؾقفا يؼومُ  افتي إُُشُس  هي :الثوابِت  

 :اجلفل ادركَّب

 اجلقل ادجفز رشؿقًا فعؾوم اخلدمات ادجردة : اجلقل ادوجه

ما ورد به افـص فػظًا أو دٓفة ظـن شـالمة إؾـراد وادراحـل خـالل مراحـل افتحـول : حصاكة السـد والعدالة

 وافػتن ادضؾة 

 . مجاظةٍ  أو ذاٍت  أو دِرحؾةٍ  افـبويُّ  أو افُؼرآينُّ  افتوءقُق  :احلصاكة  الرشعقة  

ية   عوِب  دمِربةُ  :احلضارة  ادادِّ   ذم وافؽاؾِرةِ  ادُؾِحدةِ  افشُّ
ِ
 . افدينِ  ظنِ  بعقًدا احلقاةِ  بـاء

 ما أمركا اهلل به من ملمورات وما هناكا ظـه من مـفقات : احلق اإلهلي يف العباد

 ظؾم افثوابت وظؾم ادتغرات : حؼائق العؾؿني

ؾػاء   ى :احل  ةِ  مسؿَّ ايلِّ  بِافتسِققسِ  آرتِباطِ  ذاِت  وإؾرادِ  اددارسِ  فِؽاؾَّ جَّ ِذين افدَّ  . فه وادُـػِّ

 مجع خسف وهو ما كصت ظؾقه أحاديث افساظة ـاخلسوف افثالءة : اخلسوفات

 شقاشقًّا رـبِفم ذم شارَ  ومن افدوكؿةِ  هيودُ  ُتسؾَّطُ  ُءمَّ  افثاين ظبِداحلؿقدِ  اخلؾقػةِ  ُشؼوطِ  مرحؾةُ  هي :اخِلالفة  اددوكؿة  

وفةِ  ؿرارِ  ظذ وفةِ  بِنظالنِ  اخِلالؾةِ  هِنايةِ  حتَّى ُترـقا ذم اإلشالمقةِ  افدَّ  ءالءة افظاهري احلؽم ؾقفا وتوػ ، افِعؾامكقةِ  افدَّ

 ظسـاـر حلؽـم ترـقا ؾقفا رضخت شـوات 5 ، ءم(م– 1919م(1909 ظاَمي َبغَ  شـواٍت  ظؼ وداَمت .خؾػاء

 (.م1924 -م1919 )بريطاكقا بؼقادة احلؾػاء

ؾػاء  الراشدون اُث افؼظقون فِؾثالءـِة افثوابـِت ، وافؼـائؿون: اخل   أماكاُِتـا  افُورَّ
ِ
 ۆ ۆ)ظـذ تطبقِؼفـا وأداء

 .ظَز افزماِن ، وفقس خُمتًصا بِاخلالؾِة افراِصدِة [ 98:إكعام(   ] ۋ ٴۇ ۈ ۈ



ؾػاء   ى :اخل  ةِ  ُمسؿَّ  . ادُتِصلِ  وافسـدِ  بِإخالِق  افِعؾمِ  ؿرارَ  افوارءغ فِؽاؾَّ

دون افذين وافسامِِسةُ  وافُعؿالءُ  افُوـالءُ  :الدجاِجؾة   ال مرحؾةِ  فِسقاشةِ  افعاملَ  ُيؿفِّ جَّ  . افدَّ

ال   جَّ  . افزمانِ  آخرِ  ذم شقظفرُ  افذي إظورُ  ادسقُخ  :الدَّ

عَ  ومـا افؽاؾِرةُ  وافثؼاؾةُ  افِػؽرةُ  :الدجل    وآؿتِصـاديِّ  وافسـقادِّ  وافعؼـديِّ  افػؽـريِّ  افتسـِققسِ  ِمـنَ  ظـفـا تػـرَّ

 . واإلظالميِّ 

قامء   ها   مراِحلِ  ِمن مرحؾةٌ  :الدُّ
ِ
ـاعِ  مرحؾـةِ  ِخـالَل  وافتحـوت إشـقاد، هـم افعوامُّ  ؾِقفا صار افُغثاء  َبـغَ  مـا افكِّ

قوظقةُ  افرأِشامفقةِ  َي  ؾقام وافشُّ  . افباِردةِ  بِاحلرِب  ُشؿِّ

ولة  العؾقَّة   وفةِ  اإلشالميِّ  افؼرارِ  َدوفةِ  ظذ ُيطَؾُق  آخرُ  اشمٌ  :الدَّ ى ، افُعثامكقةِ  افدَّ ُتَب  ذم أيًضا وُتسؿَّ  بِدوفـةِ  افتاريِخ  ـُ

 .افعايل افباِب 

 ؿراءة أرـان افدين إربعة جمتؿعة : الرباعقة الرشعقة

أي اجلؿع افـيص بغ حوادث احلقاة وجمرياُتا وما أءر ظن افؽتـب افسـاموية وافرشـل ظـز : ربط الدياكة بالتاريخ

 إزمـة ـؾفا

شد    . بِؼضِه افدظوةِ  ؾِؼهِ  تسؾُسُل  :الرُّ

  ِمن ُجزءٌ  :الساعة  
ِ
ا بِافؼقامةِ  ظـفا وُيعزُ  ، افزمانِ  أجزاء كقويةِ  احلقاةِ  مراِحلِ  آِخرُ  ٕهنَّ ُل  افدُّ  . إُخرويةِ  ادراِحلِ  وأوَّ

اء   َّ   مراِحلِ  ِمن مرحؾةٌ  :الَّسَّ
ِ
ارُ  َبغَ  ادُشسكُ  افتآُمرُ  ؾِقفا يتمُّ  افُغثاء   وشالضغ افُؽػَّ

ِ
 . افعربقةِ  افباِلدِ  ؿبائلِ  ورؤشاء

ؾػاءِ  اذِ  ِمنَ  ؾقه اجتفدوا ما :سـة  اخل  ـنِ  ذم افـظرِ  بعدَ  ادواِؿِف  ازِّ ـةُ  ادصـؾحةُ  تؼتضقه باِم افواِردةِ  افسُّ  َؽـرِ  ِمـن افعامَّ

  .ٕحد ؽؿطٍ  وٓ حتقُّزٍ 

ـة  الداللةِ   ِمَن اشتِـباِط  تػسٌر فِؾرمِز افـيصِّ ذم ؾعٍل أو ترٍك مل يـدِرْج حتَت إُصوِل افؼظقِة ادُؼررِة فدى: س 
ِ
افُعؾامء

ـِن افَؼوفقِة وافِػعؾقِة وافتؼريريِة   .افسُّ

ـة  الدَّ اِللةِ  دُ  ذظيٌّ  ضابِطٌ  :س    ؾِعَل  ُُيدِّ
ِ
ه أو افقء ـَ  ِظؾـمِ  ضـوابِطِ  حتـَت  يـدِرْج  مل كبوي   أو ُؿرآين   فِـص   اشتِؼراءً  تر

 . إُصولِ 

وآفه وشؾم وخؾػائه مـن تصــرف ذايت حلسـم مشـؽؾة أو ــتم ِسًا ما ُأءر ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه : سـة ادواقف

 وإطفار ظالمة تتعؾق بعالمات افساظة

 تؼرير احلؼقؼة ادعاصة بدفقل كاضق: شاهد احلال

 ادواضقع ادرتبطة بافـص افؼرآين أو احلديث افـبوي : الرشعقة



  .رباين   فِوحٍي  ذظقةٌ  اشاٌت واكِعؽ معصومةٍ  ُمطفرةٍ  فِذاٍت  دظويةٌ  مواِؿُف  :الرشيعة  

 .افعقوب ادـتؼدة ، اجلػاء وافغؾو: الشوائب واإلفراصات

 ادـؼطعة ظن افدراشة وافبـاء افعؾؿي افؼظي إبوي افـبوي ادؿـفج : الطرق الصوفقة ادقتة

 . افتاريِخ  ظزَ  ادُستِؼرةِ  افثوابِِت  ذاُت  اإلشالمقةُ  افدظوةُ  :العادقة  

 رجال احلصاكة افؼظقة وافسـد ادتصل : العدول

راة   َّٓ  افثقاِب  ِمنَ  يؾَبسون ٓ افذين :الع   . افعورةَ  يسُسُ  ما إ

 . افَغقبقاِت  ورؾُض  وافؼواكغ افعؼلِ  تلـقدُ  :العؼالكقة  

قطانِ   . افُؽػرُ  :عؼقدة  الشَّ

شافةِ  مرحؾةِ  ِمن إذاطِ  جُمؿُل  :عالمات  الساعةِ   . افساظةِ  ؿقامِ  إػ افرِّ

امُت  :العالمات   ؾوكِ  فـامذِج  ادُؿقزةُ  افسِّ  . أؾرادٍ  أو مرحؾةٍ  أو جِلامظةٍ  افسُّ

 . احلقاةِ  بُِؿجرياِت  افـبويِّ  اخلزِ  ُمطابؼةِ  ظذ افدافةُ  افظاِهرةُ  وهي ، ظالمةٍ  مجعُ  :العالمات  

  بِضوابِطِ  ادُؼقدُ  افؼظيُّ  افِعؾمُ  :ِعؾم  األصولِ 
ِ
  . افتدوين ظِك  ذم افُعؾامء

راشاُت  :ِعؾم  اخِلْدماِت  رِ  افِعالؿةِ  ذاُت  احلديثةُ  افدِّ دِ  احلقايتِّ  بِافتطوُّ  . ادُجرَّ

 .ظؾم افكاع افؼائم ظذ اإلءارة و افتحريش وادـاؾسة:عؾم الـؼائض

 .ظؾم ؾساد إظامل وافتشؽقك ذم افثوابت وافطعن وافؾعن: عؾم الـواقض

 .ما جيب ؾقه تدخل افعؼل اإلكساين تعؾقاًل وتػصقاًل ودراشة وتطبقؼاً ـل : عؾم معاجلة شمون احلقاة

 .ظؾامء ادادة ادجردة من ظامل افؽػر واإلحلاد: عؾامء التولقػات اإلكساكقة الوضعقة

 .تلفقه افعؼل اإلكساين مع مؼت افدياكة(: افػؽرة) العؾامكقة

 . اخِلالؾةِ  بِسؼوطِ  اإلشالميِّ  افؼرارِ  كزعِ  مرحؾةُ  (:ادرحؾة) الِعؾامكقة  

رُ  :العؾؿـة    .واإلشالميِّ  افعريبِّ  ادجتؿعِ  ذم وتبـقفا ، افغربقةِ  بِإحؽامِ  ادُسؾِؿغ تلءُّ

 .ما خيص افدظوة إػ اهلل من ظؾم وؿواظد: عؾوم اإلبالغ

 .ما خيص افداظي إػ اهلل من ظؾم وؿواظد: عؾوم البالغ

 ما يطبق ظذ افواؿع افعؿع من ؿواكغ وؿواظد ادعرؾة افـظرية : العؾوم التطبقؼقة

 ظؾوم بـاء افعؼقدة وافؼيعة ومراتب افسؾوك : عؾوم الثوابت

 ؾؼه افتحوٓت وظؾوم افساظة : عؾوم ادتغريات



 ؿواكغ احلرـة وؿواظد افعؾوم احلديثة : العؾوم الـظرية

 مرحؾة مجع إحاديث وأيات وتدويـفا وبدء وضع أشس ظؾوم إصول ادذهبقة : عفد التدوين

ؾطانِ  ظفدُ  :العفد  احلؿقديُّ   . افثاين ظبِداحلؿقدِ  افسُّ

 ( أكتم ؽثاء ـغثاء افسقل : ) ادشار إفقه بؼوفه صذ اهلل ظؾقه وآفه وصحبه وشؾم: عفد الغثاء ادوعود

 قؿـة افدوفقة تطويع اجلؿقع فسقاشة اهل: العودة

  مرحؾةُ  :العاودة  
ِ
تطويـع اجلؿقـع فسقاشـة اهلقؿــة  ، وافواِحـدِ  افُؼطـِب  كِظامِ  حتَت  وآؿتِصاديِّ  افسقادِّ  آحتِواء

 .افدوفقة

ثاء    .إفخ   »...ُيوِصُك أن تداظى ظَؾقؽُم إمُم «: مرحؾُة افوهِن وافتداظي افواِردُة ذم حديِث : الغ 

ثائقة     ُؽثاءٌ  يومئذٍ  أكتم » : بِحديِث  ظَؾقفا ادـصوصِ  وافوهنِ  افتداظي مرحؾةُ  :الغ 
ِ
قلِ  ـُغثاء  . « افسَّ

عُ  افثرواِت، هنُب : الغـى اد طغي  ذم افطائؾـةِ  إمـوالِ  ورصِف  ادـال، رأس وضغقـان بِـاحلُروِب، افسقادُّ  وافتوشُّ

شتِثامراِت  ِٓ  .اإلكساكقةَ  خيدمُ  ٓ افذي ادُجردِ  آشتِفالـيِّ  افطابِعِ  ذاِت  ا

 (وافدياكة ووطائػفا()وافسبقة ورموزها ( )افعؾم وافعؿل به)آكػصام بغ : غقاب احلؼائق

ةِ  ظن ادُخِرجةُ  واحلواِدُث  آبتاِلءاُت  و افػواِجعُ  وهي :الِػتن  اد ِضؾة     آكِحراِف و ادُخافػةِ  إػ افطريِق  جادَّ

ةُ  آبتاِلءاُت  :الِػتن   ةَ  أوِ  افػردَ  ُتصقُب  افتي افعامَّ  . إُمَّ

 افعؾل ادـصوص ظؾقفا ذم وشائل افدظوة وافبالغ : فساد أسالقب ادعاجلة

اعِ  تػعقُل  :الػؼر  اد ـيس بويِّ  بآؿتِصادِ  اهلافِؽةِ  ادُجتؿعاِت  ذم آؿتِصاديِّ  افكِّ  . افرِّ

الِت   .ادراِحِل ادُتؼؾِّبِة ذم إزمـِة ما جيري ِمن ُشـِن افتغراِت واحلواِدِث ذم : فِؼه  التحوُّ

 . افـبويةِ  إخالِق  :أي افـُّبوُة، هو :فِؼه  الداعي

ـةُ  افؽتاُب  :فِؼه  الدعوةِ    . وافسُّ

قة   اعِ  فتػعقلِ  افعادقةُ  افُؼوى اشتخدَمته ُمعارِصٌ  اصطاِلٌح  :الػوىض اخلالَّ ولِ  إكظِؿـةِ  َبـغَ  افداِخعِّ  افكِّ  بـام وافـدُّ

لِ  هلا يسؿُح    ذم وافصقدِ  ادُباِذ  بافتدخُّ
ِ
عوِب  ضؿن افعؽِرِ  اداء  . افشُّ

  وؿبُض  ادُسقَّسِ  بِادـفِج  افِعؾمِ  ؿبُض  .وهو آحتواء وادـع وآكتؼاء واإلحباط: الؼبض  
ِ
 حرــةِ  ظن بعزهِلم افُعؾامء

 . ؾقه وافتلءرِ  افواِؿعِ 

ياكةِ  َبغَ  اجلاِمعةُ  افِؼراءةُ  :ِقراءة  التاريِخ الرشعيِّ   . وافتاريِخ  افدِّ

دةُ  افتارخيقةُ  افِؼراءةُ  :ِقراءة  التاريِخ الوضعيِّ   . فه ادحرؿةُ  أوِ  إديانِ  ظنِ  ادُجرَّ



ياكةِ  ُأُشس :الؼواِسم  اد شرتكة    . إمجاًظا ظَؾقفا ادُتػِق  افدِّ

 ومبؾغقهإزاحة افغؿوض ظن اخلطل ادتعؿد ذم محؾة افعؾم : كشف اكحرافات األوعقة

 مجع ـارءة وهي افػواجع اجلائحة ـإمراض وافطوؾان وإظاصر : الؽوارث

ات   ظةُ  إحواُل  هي :اد تغريِّ  ؾؼه افتحوٓت -ظؾوم افساظة  . ادـصوصةِ  بِإشباِب  ادُتـوِّ

  اهللَِّ إػ افدظوةُ  + افتعؾقمُ  + افسبقةُ  :ادثؾث  اددموج  

 ءؿراُتا ادـشورة ظذ افشعوب بغ شقاشة افعؼول اددبرة وتـػقذ إصابع ادسّرة: خمرجاهتا ادؿـفجة وادربجمة

 مدارس آل افبقت وافتصوف وادذهبقة اإلشالمقة افؼديؿة: اددارس األبوية التؼؾقدية

 افؼائؿة ظذ افتـاؾس ذم افدرجات وكقل افشفادات وآشتباق ظذ افوطائف : اددارس اإلعالمقة

 مدارس اإلءارة و افتحريش وادـاؾسة : لـؼضالؼبض وا مدارس

  مـفُج وهي  ،ادُسـدةُ  افـُّبوةِ  مدرشةُ  : :اددرسة األبوية  الرشعقة  
ِ
  ِمن مـفِجفم ظذ شارَ  وَمن وافرُشلِ  إكبقاء

ِ
 ُظؾـامء

 .افدياكةِ 

قطانِ  مدرشةُ  :اددرسة  األكوية    ."مـه خرٌ  أكا"  مبدأِ  ظذ افؼائؿةُ  اإلبؾقسقةُ  افشَّ

 ادتبـاة من محؾة ؿرار افعامل ادعارص: اددرسة احلديثة اددعومة

 مدارس ادـفجقة آشتعامرية وآشتفتارية وآشتثامرية ذم افعامل افعريب واإلشالمي: اددرسة احلديثة ادسقسة

 .ُزهرٍ  بنِ  حرؿوصِ  أتباعُ  اخلواِرِج  مدرشةُ  :اددرسة  احلرقوصقة  

 . افـِّػاِق  مدرشةُ  :اددرسة  السؾولقة  

  ادُـحِرؾةُ  افـصارى مدرشةُ  :اددرسة  الصؾقبقة  

 . ادُـحِرؾةُ  افقفودِ  مدرشةُ  :اددرسة  الِعربية  

 ادـبوذة وادحاربة إظالمقًا وءؼاؾقًا   : اددرسة الؼديؿة ادذمومة

قؾِؿقة   اِب  ُمَسقؾِؿةَ  مدرشةُ  :اددرسة  اد سا  . افؽذَّ

 . افعرِب  ِمنَ  اجلاِهؾقةُ  مدرشةُ  :اددرسة  الوثـقة  

 وذم ادواؿف ما يزز من افسؾوك ذم أهل افؼ وافػساد، أي ما يستدل به ظذ آكحراف  :اددلوالت وادواقف

 درجات افتػصقل ادػقدة فؼح إؾؽار : مراتب اإلفادة

 وشائل افتؾؼي : مراتب العؾم

 بتدرجات افتؾؼي ذم وشائل افثوا: مراتب عؾم اإليصال



 درجات افسؿي ذم ظؾوم اإلحسان: مراتب عؾم الوصول

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ)افتػـاوت افشــرظي فلوفقـاء وافصـاحلغ : مراتب ومؼامـات الصـديؼقة

 (  ڈ ژ ڈ ڎ ڎ

 أظذ ادراتب ادـعم هبا ظذ ادسؾم ذم ظؾوم افدياكة: مرتبة الصديؼقة

 أصول ادعرؾة افؼظقة : مرتؽزات العؾوم

 . وشائؾِه وـثرةُ  افؽالمِ  ُؾضوُل  :ادرج  

 ما ؿبل شؼوط ظبد احلؿقد افثاين اخلؾقػة افعثامين: مرحؾة اخلالفة اإلسالمقة

 .ادعـويةِ  أو احلسقةِ  إمراضِ  ِمنَ  ـانَ  شواءٌ  ، فه ظالَج  ٓ افذي :ادرض  اد ػسد  

 آؿتباس اإلصاري فؾتػاؤل بؽتاب اهلل جل جالفه: ادطؾع الؼرآين

 آؿتباس اإلصاري فؾتػاؤل بؽالم رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم : ادطؾع الـبوي

  مبدأُ  :اد عاِدل  الرابِع  
ِ
 . افرزِق  ذم افذايتِّ  آـتِػاء

 (حق افقؼغ  -ظغ افقؼغ  -ظؾم افقؼغ ) ظؾوم اإلحسان افعؾقا : مؼامات التحؼق

 . وافُؽػارِ  ادُسؾِؿغ َبغَ  واحلُروُب  افشديدُ  افِؼتاُل  :ادالِحم  

وهو ادغافبة ظذ آمتالك واهلقؿـة ظذ افؼرار أو أشبابه وجماهلا افؼرار وأشـباب آشـتؼرار، و توطقـف : ادـافسة

 افعوامل افسقاشقة وافؼومقة وافؼبؾقة إلءارة افتغرات

 .تسؾسل افسقاشة افـػاؿقة ذم اخلقؿة اإلشالمقة ظذ مدى افتاريخ : مـفجقة الـػاق التارخيي

 . وافتػجراِت  احلُروِب  ذم اجلامظيُّ  ادوُت  :ادوت  اد جِفز  

 . ادُتِصؾةُ  وإشاكقدُ  إخالُق  :الـبوة  

 مجع كؼقض وهو تثبقت إمر ادخافف وتلـقد شالمته بدفقل ُيتؿؾه ادعـى: الـؼائض

 كؼض افعفود وآتػاؿقات وافعؿل ظذ إبطاهلا 

 . كؼض ضوابط وءوابت افؼيعة ـادراث وافطالق وافؼقم بحجج ظؼالكقة وضعقة 

 كؼض ؿرار احلؽم بافتعدي وادمامرة وآكؼالبات 

 .بؼوادح مسّقسة إبويةِ  وافِعباداِت  افعاداِت  ذم ادُزمِ  وكؼضِ  وافتؼيِك  افتبديعِ  شقاشةُ  :الـؼض  

 . إبويةِ  وإشاكقدِ  افـبويةِ  إخالِق  مـفِج  محؾةُ  :الـؿط  األوسط  



 مجع كاؿض وهو ؾك افعرى ادرـبة بؼادح مؼبول : لـواقضا

ةً  افؼتلِ  ـثرةُ  :اهلرج    . ادُسؾِؿغ َبغَ  خاصَّ

 شقاشة آشتعامر ذم افعامل : إلسترشاققةااهلـدسة 

 شقاشـة اخلقاكـة وافعامفـة ذم احلقاة افعربقة واإلشالمقة ادتحوفـة مـن ذف إماكـة وافدياكـة اػ: الواقع ادتحول

 .افثوابت افعؾقا افعؾم واحلؽم 

 وطقػة ادادة احلديثقة ذم افـص افواحد ادتؽامل : ادوضوعقة وحدة احلديث

اُث  ُشـَّةِ  ظذ احلسـةِ  وادوِظظةِ  بِاحِلؽؿةِ  اهللَِّ إػ افدظوةُ  :الوسطقة  الرشعقة    . إَوشطِ  افـؿطِ  صػةَ  احلاِمؾغ افورَّ

 إصابة افعؾامء باإلحباط وافعزفة وآكؼباض افـػيس ومـه

 ..ومـه ؿبض افروح أي موت افعؾامء وافصؾحاء 

 ومـه ؿبض افعؾم أي حتويؾه إػ مـاهج مـتؼاة ومسقسة 

 ومـه ؿبض افعؾامء مـعفم وحتققدهم ظن افتلءر وادشارـة

كقا وـراهقُة ادَوِت افضعف افـػيس وهبوط اإلحساس بافعزة وافؽرامة اإلشالمقة : الوهن  .بسبب حبُّ افدُّ

 . وإبراِج  ادـاِزلِ  إظامرِ  ذم يتـاؾسون: يتطاولون يف الب ـقانِ 

 افػتـاة، ُترـقا مجعقةِ  ظزَ  صتَّى مـاصَب  ذم وارتَؼوا ، مـه فِؾـَّقلِ  اإلشالمَ  دخؾوا ُترـقا هيودِ  ِمن جمؿوظةٌ  هيود  الدوكؿةِ 

 َدورُ  هلـم وــانَ  ، افثـاين ظبِداحلؿقـدِ  اخلؾقػـةِ  إشؼاطَ  ودبروا ، واحلُؽمِ  اجلقشِ  ؿقادةِ  إػ ادطاِف  آِخرَ  وصؾوا حتَّى

وفةِ  ؿوةِ  حتطقمِ  ظذ اإلذاِف  اعِ  وافديونِ  احلرِب  ذم وإؽراِؿفا افُعثامكقةِ  افدَّ ا ؛ بِافتسيِك  ادعروِف  وافكِّ  إػ أدى مِمَـّ

  . افُؽزى افعربقةِ  افثَّورةِ  ؿقامِ 

*** 


